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HASEKİ SULTAN HAMAMI 

Kanuni Sultan Süleyman'ın zevcesi 
Haseki Hürrem Sultan' ın 

vakıflanna gelir sağlamak üzere 
Mimar Sinan tarafından 

Ayasofya Camii'nin karşısında 
inşa edilen hamam 

(bk. AYASOFYA). 

HASEKİYYE 
(~l:>) 

Memlük Devleti'nde 
sultanın seçkin maiyetini 
teşkil eden memlüklere 

verilen ad. 

_j 

_j 

Memlükler'de tacirü'l-memalik tara
fından küçük yaşlarda satın alınan. ken
dilerine eclab veya cülban denilen mem
lükler bir süre eğitilip yetiştirildikten 
sonra çeşitli görevlere dağıtılırdı. Bunla
rın en kabiliyetlileri sultan sarayında hiz
met için ayrılır ve kendilerine hasekiyye 
denirdi. İbn İyas, ei-Melikü'z-Zahir Bay
bars'ın (ı 260- ı 277) 4000 memlükünün 
bulunduğunu, bunların sipehsalariyye, 
mefaride. dahil ve hariç hasekiyyeleri 
adlı dört gruba ayrıldığını belirtmekte
dir. Hasekiyyeden Memlük kaynakların
da bazan havas ve havaşi diye de bahse
dilmektedir. Memlük olmayan kişiler de 
hasekiyyenin içinde yer alabilirdi. Mesela 
Sultan Berkuk'un kayınpederi Ahmed b. 
Ali b. Ebu Bekir b. EyyGb önceleri devle
tin başmühendisi iken daha sonra hase
ki olmuştur. Hadım Şahin ei-Haseni de 
hasekiyyedendi. 

Memlük devrinin başlangıcında sulta
nın yirmi dört hasekiyyesi varken bu sayı 
ei-Melikü'n-Nasır Muhammed b. Kala
vun zamanında (ı 299- ı 309, 1310-1341) 

400'e ulaşmış, ei-Melikü'I-Müeyyed Şeyh 
ei-MahmGdl ( 1412-1421) bu sayıyı sek
sene indirmiştir. Barsbay devrinde ise 
(ı422-ı438) bunların sayısı1200'dü. 

XVI. yüzyılın başında 800 olan hasekiyye 
mevcudu Kansu Gavri döneminin sonun
da ( 1516) yeniden 1200'e yükselmiş
tir. 

Hasekiyyeler arasında çeşitli dereceler 
vardı. Emirlik derecesinde olanlarla "el
hasekiyyetü'l-kibar" denilen hasekiler si
yasi hayatta etkin rol oynarlardı. Bun
ların altında tabihane ve aşerat emirleri 
vardı. Hasekiyye emirleri genellikle Emir 
İnal ei-Haseki, Emir Yeşbek ei-Haseki, 

Emir Devletbay ei-Haseki örneklerinde 
görüldüğü gibi adlarının sonuna getiri
len "el-haseki" unvanıyla anılırlardı. Gö
revlerinin saray içinde ve dışında bulun
masına göre iki kısma ayrılan hasekiyye
lerden iç hizmette olanların görevleri sü
rekliydi. Merkezdeki hasekiyyeler gece 
gündüz saraydan ayrılmazlar ve istedik
leri zaman sultanın huzuruna çıkabilir
lerdi. Bunlar taşradaki memlük ve emir
Iere göre daha imtiyazlıydılar. 

Hasekiyye emirlerinin bazıları devada
riyye, sükat-ı has, hazindariyye, re's-i nev
bet-i cemdaniyye, silahdariyye ve baş

makdariyye gibi devlet dairelerinde gö
rev alırlardı. Bu görevlerde bulunan emir
ler sarayda ve eyvan-ı muazzamda ken
dilerine ayrılan yerlerde dururlardı. Bun
ların da kendilerine mahsus hasekiyyesi 
vardı. Hasekiyye emirleri, saray ve ey
vandaki hizmetlerin dışında mahmil-i 
şerifin Haremeyn'e götürülmesi ve sara
ya ait nakil hizmetleri, mühimmatın ha
zırlanması. devletin muhtelif naiblikleri, 
yeni naiblere görevlerinin tebliği. valilere 
hil'at ve tayin teratlarının ulaştırılması, 
asi emir ve valileri tevkif ve hapsetme. 
yabancı devletler ve diğer İslam ülke hü
kümdarları nezdinde temsilcilik ve ulak
lık gibi işleri de yürütürlerdi. Nitekim 
Barsbay'ın Tağrlberdl ei-Hicazl ei-Hase
ki'yi elçi olarak ll. Murad'a gönderdiği bi
linmektedir. 

Sultan üzerinde büyük nüfuzları bulu
nan merkezdeki hasekiyye emirleri bu 
nüfuzlarını kullanarak. çok defa da ara
larında ittifak ederek sultana isteklerini 
yaptırırlar, hatta naib-i saltanatı bile de
ğiştirtebilirlerdi. Sultan Barsbay. 830 
(1427) yılında kendisine karşı suikast dü
zenleyen hasekiyyeden bir kısmını öl
dürtmüş, bazılarını da sürgüne gönder
miş veya hapsettirmiştiL Hasekiyye emir
leri, saray ile taşradaki Memlük emirleri 
arasında çıkan anlaşmazlıklarda sulta
nın emriyle ara buluculuk yaparlar, mem
lük ileri gelenleri de sultanla aralarında
ki bazı meseleleri çözmek için hasekiyye
leri devreye sokarlardı. Memlük emirle
ri arasında bir fitne çıktığı zaman taraf
lar hasekiyye emirlerinin yardımıyla sal
tanatı ele geçirmeye çalışırlardı. Biladüş
şamiyye (Suriye- Filistin) valileri hasekiyye
den tayin edilirdi. Hasekiyye, iktisadi buh
ran zamanlarında sultanın emriyle fakir 
halkı aralarında payiaşarak yedirip giydi
rirlerdi. 

HASEKiYYE 

Hasekiyyenin maaşı memallk-i sulta
niyyenin aldığı ücretten fazla olur, hatta 
bazan yüksek rütbeli hasekiyye emirleri 
vezir ve naib-i saltanatın maaşı kadar 
ücret alabilirlerdi. Makrizi el-Ijıtat'ında, 
hasekiyyenin mukaddem emirlerinin ma
aşlarının senede 1 00.000 dinar olduğu
nu. aynı rütbedeki diğer hariciye mu
kaddem emirlerinin her birine 85.000, 
hasekiyye tabihane emirlerine 40.000, 
aşer at emirlerine 10.000 dinar dağıtıldı
ğını, harciyenin tabihanelerinin otuzar 
bin, aşeratlarının ise yedişer bin dinar al
dığını belirtmektedir. Hasekiyyenin ma
aşlarının yanı sıra derecelerine göre bah
şiş ve aidatiarı da vardı. Sultan tarafın
dan bunlara ramazan ayında şeker ve 
helva. kurban bayramında ise hayvanları 
için "alik" adıyla hububat veya otluk tev
zi ettirilirdi. Ayrıca kendilerine yılda iki 
defa at verilirdi. Bazı hasekiyye mukad
dem emirleri için bu miktar yılda 1 00 
ata kadar varabilirdi. Bunlardan başka 
hasekiyyelere değerli kumaşlardan giye
cekler veya bunlara karşılık olarak para 
verilirdi. 842 (1438-39) yılında Memlük 
sultanı hasekiyyeye 1 SOO dirhem "kıs

met nafakatı" dağıttırmıştı. Sultanın ha
sekiyye emirleri, genellikle aile ve köle
leriyle birlikte Kal'atülcebel'de kendile
rine tahsis edilen ve "el-büyGtü'l-kerl
me" adıyla anılan evlerde ikamet eder
lerdi. 

Hasekiyye emirleri. derecelerine göre 
üzerlerine sırmalı atlastan kaba (cübbe 
veya kaftan) . başlarına "zant" denilen süs
lü bir serpuş giyip ·bunun etrafına tül
bent sararlar, bu tülbendin bir tarafını 
boğazlarının altından dolaştırırlardı: bel
lerine de altın. gümüş veya mücevherli 
kemerler takarlardı. Suç işleyen haseki
ler sultan tarafından hapis veya sürgün
le cezalandırılırdı . Hasekiler varlıklarını 

Memlük Sultanlığı 'nın sonuna kadar sür
dürmüştür . . 

Hasekiyye tabiri, Mısır'da Osmanlı ida
resi döneminde tamamen farklı bir an
lamda kullanılmış, sultana ait vakıflara 
hasekiyye vakıfları, vakfın gelir kaynağını 
oluşturan köylere de hasekiyye köyle
ri denmiştir. Hasekiyye vakıfları Hare
meyn'in yoksul halkının deşlşe*lerine, 

ulemaya ve talebelere. fakir ve muhtaç
lara sadaka olarak ayrılmıştır. Bu vakıf
lar. XVII. yüzyılın sonlarından itibaren 
Mısır'ın diğer müesseseleri gibi Memlük 
beylerinin eline geçmiş ve bu durum 
XIX. yüzyıla kadar sürmüştür. 
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li! SEYYİD MUHAMMED ES-SEYYİD 

HAS EN 

(bk. HÜSÜN). 

HAS EN 
( ~! ) 

Dini konularda delil olarak kullanılan 
makbul hadis çeşidi_ 

_j 

--, 

_j 

Sözlükte "güzel olmak" anlamına gelen 
hüsn kökünden türemiş bir isim olup "iyi, 
güzel" demektir_ Terim olarak genel ka
bule göre, "sahih hadisin şartlarını taşı
makla beraber ravisinin zabtı sahih ha
disin ravisine nisbetle daha az olan hadis" 
anlamında kullanılmaktadır. Buna göre 
hasen, sahih hadisle zayıf hadis arasın
da, ancak sahihe daha yakın konumda 
bulunmaktadır. 

Hasenterimi ll. (VIII.) yüzyılda sözlük 
anlamında kullanılırken lll. (IX.) yüzyılda 
Eb Cı Ysa et-Tirmizi tarafından terim şek
linde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüz
yılda, aralarında Tirmizi'nin hocalarının 
da bulunduğu bazı muhaddisler tarafın
dan isnad ve metinle ilgili olarak zikre
dilen hasen kelimesinin sözlük veya te-
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rim anlamında kullanıldığı hususunda iki 
görüş ileri sürülmektedir. Bazı alimler, 
hasen tabirinin gerek isnadın gerekse 
metnin bir vasfı gibi çokça zikredilmesin
den hareketle onun Tirmizi'den önce de 
teri m anlamında kullanıldığını, Tirmizi'
nin ise bunu el-Cami'u'ş-şal;il;'inde en 
çok zikreden ve tarifini ilk defa yapan 
kimse olduğunu söylemişlerdir (İbn Re
ceb el-Hanbel!, !, 342-343; İbn Hacer, 
en-l'lüket, ı. 426; Tehanev!, s. ı 00-1 06; Yü
cel, S. 159-160). Diğer bir kısım alimler 
de Tirmizi'den önce sıhhat açısından ha
dislerin sahih ve zayıf olmak üzere iki kıs
ma ayrıldığı. Tirmizi'nin hasen kelimesini 
ilk defa terim olarak kullanmak suretiyle 
üçlü taksimi başlattığı görüşündedirler 
(İbn Teymiyye, s. 82; Zehebl, s. 27; İbn 
Hacer, en-l'lüket, !, 385). Hasen tabiri
nin lll. (IX.) yüzyılda Tirmizi'den önce 
kullanılmakla birlikte belirli bir tarifinin 
yapılmaması, aynı zamanda müttefekun 
aleyh, sahih ve zayıf hadisler hakkında da 
kullanılması dikkate alındığında (mesela 
bk. el-Medhall, s. 38-56, 57, 61. 66, 84. 
lll, 112, ı ı 6, ı 44) ikinci görüşün daha 
isabetli olduğu anlaşılır. Ancak Ramhür
müZI, Hakim en-Nisabürl ve Hatlb el-Bağ
dadl gibi mütekaddimln hadis usulcüle
rinin eserlerinde hasen terimine yer ver
memeleri, bu kelimenin özellikle İbnü's
Salah eş-Şehrezürl'den sonra yaygınıaş
tığını göstermektedir. 

Tirmizi'ye göre hasen hadis. isnadında 
yalan söylemekle itharn edilmiş bir ravi 
bulunmayan, şaz olmayan ve benzeri baş
ka tarikierden rivayet edilen hadistiL Ay
rıca Tirmizi el-Cami'u'ş-şal;il;'inde is
nadı muttasıl olmayan hadisleri hasen 
olarak nitelen dirmiştir (b k. "Şalat", ı 24. 
234. 270; "1\ıra'at", 9; "Edeb", 40; "Mena-
15ıb", 8). İbnü's-Salah eş-ŞehrezCırl ile 
lraki gibi hadis usulcüleri TirmiZI'nin tari
fine itiraz etmişler ve bu tarifin hasen 
hadisi sahih hadisten belirgin şekilde ayır
madığını, zira ravilerin yalancılıkla suçlan
maması ve hadisin şaz olmamasının sa
hih hadis için de söz konusu edildiğini 
söylemişlerdir. Öte yandan bu tarif Tir
mizi'nin sık sık kullandığı, "Sadece bu ve
ci h ten (tarikten) bildiğimiz hasen-garlb 
bir hadistir" hükmüne zıt düşer; çünkü 
hadisin garlb olması veya sadece bir ta
rikten bilinmesiyle tarifte geçen "benze
rinin başka tarikierden rivayet edilmesi" 
esasını bağdaştırmak mümkün değildir. 
Bazı hadis alimleri ise TirmiZI'nin tarifin
de yer alan, "isnadında yalanla itharn 
edilmiş bir ravinin bulunmaması" kay
dının hasen hadis ravilerinin sahih hadis 
ravileri derecesinde olmadığına delalet 
ettiğini ve bu hususun hasen hadisi sa-

hih hadisten belirgin şekilde ayırdığını 
ileri sürmüşlerdir. Gerçekten sahih hadis 
ravileri hakkında kullanılan "sika" terimiy
le ravinin adalet ve zabt vasıflarını tam 
olarak taşıdığı ifade edilirken yalanla it
ham edilmemek kaydı ile, hasen hadis 
ravisinin yalancı olmamakla birlikte zabt 
bakımından terkedilmesini gerektirme
yecek kadar zayıf olduğu anlatılmakta ve . 
aralarında bir fark bulunmaktadır_ Bu du
rumda güvenilirlik açısından hasen hadis 
ravileri sahih hadis ravilerinden daha aşa
ğı derecede yer almakta ve Tirmizi'ye gö
re hasen hadis ravisinin bu eksiği, o ha
disin benzerinin başka tarikierden riva
yet edilmesiyle giderilmektedir. Tirmizi'
nin tarifinde yer alan "benzerinin başka 
tarikierden rivayet edilmesi" kaydı da ha
sen hadisi sahihten ayıran bir özelliktiL 
Ancak Tirmizi, başka tariklerle takviyeye 
ihtiyacı olmayan hadisler için bu şartı ge
rekli görmemiş (NGreddin !tr, s. ı64) ve 
el-Cami'u 'ş-şal;il; ' inde sadece bir ta
rikten rivayet edilen hadisleri de hasen 
olarak nitelemiştir (bk. "I:Iudüd", 17; "Fi
ten", ı9, 44, 57; "~der", ı. 6, 14). Tirmi
zi'nin tarifinde isnadın muttasıl olması 
kaydının bulunmaması ve bu nevi hadis
leri başka tarikierden de rivayet edilme
leri sebebiyle (MübarekfUrl. II, 2ı6) ha
sen diye nitefendirmesi de hasen hadisi 
sahihten ayıran bir başka özellik olarak 
değerlendirilmelidir. 

Tirmizi'den sonra hasen hadisi tarif 
eden alim HaW1b1'dir. Ona göre hasen ha
dis, isnad ı muttası l olup rivayet edildiği 
belde (mahreç) bilinen, ravileri meşhur 
olan, alimierin çoğu tarafından kabul 
edilen, pek çok fakihin kullandığ ı hadis
tir. Hattabi bu tarifiyle mürsel, münka
tı'. müdeli es gibi isoadında kopukluk bu
lunan hadislerin hasen olamayacağını be
lirtmektedir (Abdülazlz b. Ahmed el-Ca
sim, sy. 29, s. 17-18). Ancak onun bu ta
rifıni İbnü's-Salah eş-ŞehrezCırl, Takıyyüd
din İbn Daklku'I-Id, Bedreddin İbn Cemaa 
gibi hadis usulcüleri, hasenle sahih ara
sındaki farkı açıkça ortaya koymadığı ge
rekçesiyle tenkıt etmişlerdir. 

Tirmizi ile Hattabi'nin tanıml(!rını ha
sen hadisi sahih hadisten belirgin şekil
de ayırmadığı için yeterli görmeyen İb
nü's-Salah, muhaddislerin kullanımları 
esas alındığında hasen hadislerin iki kıs

ma ayrıldığını ve bunların Tirmizi ile Hat
tabi'nin tariflerini de kapsaclığını söyle
mektedir. Bunlardan birincisi, isnadında 
rivayete ehil olup olmadığı tam olarak 
bilinmeyen (mestOr) bir ravi bulunmakla 
beraber bu ravisi dikkatsizlik ve dalgın
lık, fazla hata yapmak, kasten yalan söy-


